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รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ และแรงจูงใจทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือ
รถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
Lifestyles and Motivation Affecting Purchase Behaviours towards
Toyota Camry Hybrid Cars of Consumers in Bangkok
ธราวิท วรัมภา
รองศาสตราจารย์อรุ ณรุ่ ง วงศ์กงั วาน
บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครังนี มีวตั ถุ ประสงค์เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครและเพือศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตที
และแรงจู ง ใจที มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื อรถยนต์ โ ตโยต้ า คัม รี ไฮบริ ดของผู ้บ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคอายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป ทีมีใบอนุ ญาตขับขี
รถยนต์และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร รวมถึงมีความสนใจ ทีจะซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด จํานวน
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการ เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าความถี ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน t - test F - test และ Multiple Regression Analysis
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 34 - 41 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พ
พนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท
2. ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซือรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติ .05
3. ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ การศึกษา อาชี พ รายได้ ต่อเดือน แตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ .01
4. รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจ ได้แก่ อารมณ์ เหตุผล มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อ
รถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ดของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ด้านในอนาคตท่านจะซื อรถยนต์โตโยต้า คัม
รี ไฮบริ ด หรื อไม่ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ .01 โดยสามารถอธิ บายได้ร้อยละ 2.8
คําสําคัญ : รู ปแบบการดําเนิ นชีวติ และแรงจูงใจ
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Abstract
The objectives of this research project were to study on the demographic factors that affected the
purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars of consumers in Bangkok, and to explore the
lifestyles and motivation that affected the purchase decisions and behaviours towards the cars of
consumers in Bangkok. The samples used in this research project were 400 consumers whose ages were
18 years and upward, having driver’s licenses, residing in Bangkok and interested in buying Toyota
Camry Hybrid cars. A set of questionnaire was used as the tool for collecting the desired data and
information. The statistics used for analyzing the obtained data were frequencies, percentages, means,
standard deviations, and results from t - test, F - test and Multiple Regression Analysis.
The research led to the following finding :
1. Most of the studied consumers were the male whose ages are 34 - 41 years, single, having
bachelor’s degrees, working as employees of private companies and earning 25,001 - 35,000 baht per
month
2. The consumers with differences in genders and marital statuses had different purchase
behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars with the statistical significance level of .05
3. The consumers with differences in ages, educations, occupations and monthly incomes had
different purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars with the statistical significance level of
.01
4. The lifestyles and motivation in the categories emotions and rationale of consumers affected
the samples’ purchase behaviours towards Toyota Camry Hybrid cars in the category of the tendency to
buy a Toyota Camry car in the future with the statistical significance level of .01, and the correlation value
of 2.8
Key words :

Lifestyles and Motivation

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ในปี 2558 สถานการณ์ ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศคาดการณ์ วา่ ช่วงครึ งปี แรกยอดขายยังไม่มี
ปั จจัย หนุ น กํา ลัง ซื อที ลดลงจากราคาสิ นค้า เกษตรตกตํา หนี สิ นภาคครั วเรื อนยัง ทรงตัวอยู่ใ นระดับ สู ง
รวมทังผลกระทบบางส่ วนจากโครงการรถคันแรกทียังผ่อนชําระไม่เสร็ จสิ น อย่างไรก็ตาม ช่ วงครึ งปี หลัง
ยอดขายรถยนต์จะเพิมขึนจากการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ซึ งจะช่วยกระตุน้ ยอดขายกลุ่มรถยนต์เชิ ง
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พาณิ ชย์ทีใช้ในการลงทุนให้เพิมขึนและการเร่ งตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคทีมีความสนใจรถยนต์ในกลุ่มทีราคา
เพิมขึนจากการเก็บภาษี สรรพสามิ ตรถยนต์ตามการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึ งมี ผลบังคับใช้ 1
มกราคม 2559 ทําให้ราคาเพิมขึนจากเดิ มโดยเฉพาะในกลุ่มรถยนต์นงขนาดกลางหรื
ั
อ D - Segment
เนื องจากกํา ลัง ซื อของกลุ่ ม ลู ก ค้า รายได้ป านกลางถึ ง บนยัง คงมี อ ยู่ รวมถึ ง ฐานตลาดของกลุ่ ม นี ยัง ไม่
กว้างขวางนัก (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี, 2558, หน้า 1) นอกจากนี ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภคยังให้ความ
สนใจรถยนต์ประหยัดพลังงานและใส่ ใจสิ งแวดล้อม เนื องจากความไม่มนคงของพลั
ั
งงานและราคานํามัน
โลกทีมีความผันผวน จึงได้พฒั นารถยนต์ประหยัดพลังงานและรักษาสิ งแวดล้อม นันก็คือรถยนต์ไฮบริ ด (สุ
มิพล, 2557, หน้า 38 - 41)
ไฮบริ ดเป็ นระบบทีมีมอเตอร์ ไฟฟ้ าและแบตเตอรี เพิมขึนมาจากรถยนต์ทวไป
ั สามารถขับเคลือนได้
โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้ า จนกระทังโตโยต้าได้พฒั นาไฮบริ ดให้เป็ นแบบเต็มระบบก็คือมอเตอร์ ไฟฟ้ าทํางาน
เป็ นอิสระกับเครื องยนต์ ซึ งรถยนต์อาจถูกขับเคลือนโดยเครื องยนต์อย่างเดียว หรื อไฟฟ้ าอย่างเดียว หรื อทัง
สองอย่า งพร้ อมกัน ทังนี ขึ นอยู่กบั ความเหมาะสมเช่ น เมื อรถยนต์ถูกสตาร์ ท แบตเตอรี จะถู กตรวจสอบ
กําลังไฟฟ้ า หากไฟฟ้ าไม่เพียงพอ ระบบจะไปติ ดที เครื องยนต์โดยการอาศัยกําลังจากเครื องยนต์ในการ
ขับ เคลื อนและขณะที ใช้เครื องยนต์แบตเตอรี จะถู ก ชาร์ จ จนกระทังแบตเตอรี เต็ม รถยนต์ก็ ส ามารถนํา
พลังงานไฟฟ้ ามาใช้ในการขับเคลือนได้ (โตโยต้า เค มอเตอร์ ส ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า, 2555) สิ งทีทําให้ระบบ
ไฮบริ ดของโตโยต้าได้รับความนิยมอย่างต่อเนือง ประการแรกคือโตโยต้าเป็ นผูผ้ ลิตรถยนต์รายแรกของโลก
ทีนําเทคโนโลยีไฮบริ ดมาใช้ในการผลิต นันก็คือพรี อุส แต่สาํ หรับประเทศไทย นันก็คือคัมรี ซึ งถูกผลิตและ
จําหน่ ายในปี 2552 ประการที สองคื อความทนทานของระบบไฮบริ ด การประหยัดนํามันเชื อเพลิ งและ
ค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา (โตโยต้า เค มอเตอร์ ส ผูจ้ าํ หน่ายโตโยต้า, 2556)
คัมรี เป็ นรถยนต์ทีประสบความสําเร็ จเป็ นอย่างสู ง ครองตําแหน่ งผูน้ าํ ตลาดรถยนต์นงขนาดกลาง
ั
หรื อ D - Segment ในหลายประเทศทัวโลก โดยมียอดขายทังสิ นมากกว่า 14 ล้านคันซึ ง Generation ทีผ่านมา
มียอดขายภายในประเทศไทยมากกว่า 40,000 คัน โดยเฉพาะคัมรี ไฮบริ ด ทีได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
แสดงถึงความเชื อมันทีมีต่อคุณภาพและสมรรถนะ ของระบบไฮบริ ด จนกระทังในปี 2558 โตโยต้า คัมรี
ไฮบริ ด ถูกพัฒนาขึนบนพืนฐานของแนวคิด New ERA Sedan คือ การสร้างสรรค์เพือให้ได้มาซึ งผลิตภัณฑ์
ทีตอบสนองความต้องการของผูข้ บั ขีในทุกด้าน ด้วยการออกแบบทีโดดเด่นลําสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์ สไตล์
ของผูเ้ ป็ นเจ้าของโดยการผสมผสานระหว่างความสง่างามเหมาะสมกับผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลทีต้องการความ
ภูมิฐานประกอบกับเส้นสายรายละเอียดทีดูทนั สมัย ซึ งการออกแบบภายนอกเป็ นลักษณะ Keen look เพิม
อารมณ์ แห่ งความสปอร์ ต โดยเฉพาะอย่างยิงห้องโดยสารภายในที กว้างขวางพร้ อมอุ ปกรณ์ อาํ นวยความ
สะดวกและเครื องยนต์ 2AR - FXE ขนาด 2.5 ลิตร ระบบวาล์ว VVT - i ช่วยให้ประหยัดนํามันเชื อเพลิง (โต
โยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย, 2558)
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทําให้ผวู ้ จิ ยั มีความสนใจทีจะศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจที
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซือรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภค ในกรุ งเทพมหานคร เพือเป็ น
ข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบการในการปรับปรุ งและพัฒนากลยุทธ์ ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคและ
กําหนดนโยบายร่ วมกับรัฐบาลเพือสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กว้างมากยิงขึน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถยนต์ โตโยต้า คัมรี
ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2. เพือศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจทีมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โต
โยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรทีใ4 ช้ ในการวิจัย
ผูบ้ ริ โภคอายุ 18 ปี ขึนไปทีมีใบอนุ ญาตใบขับขีรถยนต์และอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานคร รวมถึ งมี
ความสนใจทีจะซือรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ซึ งไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน
ขนาดกลุ่มตัวอย่ างทีใ4 ช้ ในการวิจัย
เนื องจากไม่ทราบจํานวนผูบ้ ริ โภคทีมีความสนใจทีจะซื อรถยนต์ โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด จึงกําหนด
กลุ่มตัวอย่างจากสู ตรการคํานวณแบบไม่ทราบจํานวนประชากร (กัลยา วานิ ชย์บญั ชา, 2555, หน้า 14)
ดังนันขนาดกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ทังหมด 400 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
วิธีการสุ่ มตัวอย่างเลือกใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย โดยการจับสลาก ได้แก่ ราชเทวี จตุจกั ร ประเวศ
คลองเตย บางขุนเทียน บางกอกน้อย
เครื4องมือทีใ4 ช้ ในการวิจัย
ตอนที 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ เป็ นคําถามปลายปิ ด แบบ Multiple choice question ซึ งเป็ นการ
วัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติและเรี ยงลําดับ
ตอนที 2 รู ปแบบการดําเนินชีวติ และแรงจูงใจ เป็ นคําถามปลายปิ ด แบบ Likert Scale
ตอนที 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด เป็ นคําถามปลายปิ ด แบบ
Multiple choice question ซึ งเป็ นการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติและแบบ Likert Scale
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การตรวจคุณภาพของเครื4องมือทีใ4 ช้ ในการวิจัย
1. การพิจารณาหัวข้อปั ญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพือให้ทราบว่าต้องการข้อมูลแบบใด
นอกจากนี วัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ยังช่ วยในการกําหนดกรอบหรื อขอบเขตของข้อมูล ที จะจัดเก็บว่ามี
อะไรบ้างและข้อมูลใดบ้างทีจําเป็ น
2. ค้นคว้าเอกสารหรื อหลักฐานทีเกียวข้องเพิมเติม
3. ร่ า งแบบสอบถามให้ ส อดคล้องกับ สิ งที ต้อ งการหาคํา ตอบและคํา ตอบเหล่ า นันจะสนอง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. ตรวจสอบและปรับปรุ ง เป็ นการหาข้อบกพร่ องของร่ างแบบสอบถาม โดยผูท้ รงคุณวุฒิ เพือเป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งร่ างแบบสอบถาม
5. การทดสอบแบบสอบถามกับประชากร 40 คน เพือหาค่าความเชื อมัน โดยการหาค่าสัมประสิ ทธิ{
แอลฟา ตามวิธีของ Cronbach
6. สร้างแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์พร้อมกับเก็บข้อมูล (ประกายรัตน์ สุ วรรณ, 2548, หน้า 91 - 92)
การจัดทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทําข้ อมูล
1. การตรวจสอบข้อมูล เมือได้รับแบบสอบถามควรตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความ
สอดคล้องกัน ความเทียงตรง การได้รับคําตอบทีชัดเจน
2. การลงรหัสข้อมูล การกําหนดตัวเลขให้แก่ตวั แปรต่าง ๆ ทีใช้ในการวิจยั
3. การจัดทําตารางข้อมูล นําข้อมูลทีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิ ติ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
(Statistical Package for the Social Science) (กุณฑลี รื นรมย์, 2549, หน้า 206 - 217)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติเชิ งพรรณนา
แบบสอบถาม ตอนที 1 ลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติแจกแจงความถีและร้อยละ
แบบสอบถาม ตอนที 2 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจ โดยใช้สถิติค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบน
มาตรฐาน
แบบสอบถาม ตอนที 3 พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ข้อที 1 - 7 โดยใช้
สถิติแจกแจงความถีและร้อยละ และข้อที 8 โดยใช้สถิติค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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2. สถิติเชิ งอนุมาน
การทดสอบสมมติฐานข้อที 1 ผูบ้ ริ โภคทีมีลกั ษณะประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน เป็ นการทดสอบ
สมมติฐาน โดยใช้สถิติ t - test และ F - test
การทดสอบสมมติฐานข้อที 2 รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจ
ซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ
Multiple Regression Analysis
สรุ ปผลการวิจัย
1. การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งพรรณนา
ลักษณะประชากรศาสตร์
พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย รองลงมาเป็ นเพศหญิง อายุ 34 - 41 ปี รองลงมา 42 - 49 ปี
รองลงมา 26 - 33 ปี สถานภาพโสด รองลงมาสมรส การศึกษาระดับปริ ญญาตรี รองลงมาสู งกว่าปริ ญญาตรี
อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รองลงมาข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ รองลงมาธุ รกิจส่ วนตัว รายได้ต่อเดือน 25,001
- 35,000 บาท รองลงมา 35,001 - 45,000 บาท รองลงมา 45,001 บาทขึนไป
รู ปแบบการดําเนินชี วติ และแรงจูงใจ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ และแรงจูงใจพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อรู ปแบบการ
ดําเนินชีวติ และแรงจูงใจโดยรวม เมือพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านกิจกรรม พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อกิจกรรมโดยรวม เมือพิจารณาราย
ด้านพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นในระดับมากที สุ ดต่อการขับรถยนต์ไปท่องเที ยว รองลงมาผูบ้ ริ โภคมี
ความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อการขับรถยนต์ไปทํางาน รองลงมาการขับรถยนต์ไปรับประทานอาหาร
รองลงมาการเข้า ร่ วมงานจัดแสดงยานยนต์/มอเตอร์ โชว์ รองลงมาการเข้าร่ วมงานจัดแสดงยานยนต์ใ น
ศูนย์การค้า
ด้ า นความสนใจ พบว่ า ผู ้บ ริ โภคมี ค วามคิ ด เห็ น ในระดับ มากที สุ ดต่ อ ความสนใจโดยรวม
เมือพิจารณารายด้านพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อรถยนต์ประหยัดพลังงานและรักษา
สิ งแวดล้อม รองลงมาราคาและค่าใช้จ่ายทีเกียวเนือง รองลงมาการประหยัดนํามันเชือเพลิง
ด้านความคิดเห็ น พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อความคิดเห็ นโดยรวม เมื อ
พิจารณารายด้านพบว่าผูบ้ ริ โภคมี ความคิ ดเห็ นในระดับมากที สุ ดต่อรถยนต์ประหยัดพลังงานและรั กษา
สิ งแวดล้อม รองลงมาผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อรถยนต์ มีรูปลักษณ์ ทีสวยงาม
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ด้านอารมณ์ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่ออารมณ์ โดยรวมเมือพิจารณาราย
ด้านพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อความรู ้ สึกทันสมัย และตามกระแสสังคมปั จจุบนั
รองลงมาความรู ้สึกภาคภูมิใจเมือได้ขบั ขี
ด้านเหตุผล พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อความสนใจโดยรวมเมือพิจารณาราย
ด้านพบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อสมรรถนะหรื อคุ ณภาพของเครื องยนต์ รองลงมา
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมารักษาสิ งแวดล้อม
พฤติกรรมการตัดสิ นใจซืBอรถยนต์ โตโยต้ า คัมรี4 ไฮบริด
ความสนใจในการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีความสนใจ
ในการตัดสิ นใจซื อ Toyota Camry Hybrid 2.5 HV Navigator รองลงมา Toyota Camry Hybrid 2.5 HV
Premium รองลงมา Toyota Camry Hybrid 2.5 HV CD
เหตุผลในการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีเหตุผล ในการ
ตัดสิ นใจซื อเพราะประหยัดนํามันเชื อเพลิ ง รองลงมาราคาเหมาะสมกับคุ ณ ภาพ รองลงมาศู นย์บ ริ ก าร
ครอบคลุม รองลงมาค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษา
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตัด สิ นใจซื อรถยนต์ โ ตโยต้ า คัม รี ไฮบริ ด พบว่ า ผู ้บ ริ โภคส่ ว นใหญ่
มีวตั ถุประสงค์ในการตัดสิ นใจซือเพือความสะดวกสบาย รองลงมาเพือใช้ในการทํางาน รองลงมาเพือความ
ปลอดภัย รองลงมาเพือใช้ในการท่องเทียว
ผูท้ ี มี อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มี ผูท้ ี มี
อิ ทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื อก็คือตนเอง รองลงมาครอบครั ว รองลงมาเพือน รองลงมาพนักงานขายและ
บุคคลทีมีชือเสี ยง
ช่วงเวลาในการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีช่วงเวลาใน
การตัดสิ นใจซื อเมื อมี รุ่นใหม่ จาํ หน่ า ย รองลงมาเมื อมี ก ารลดราคา รองลงมาเมื อมี ก ารโฆษณาผ่า นสื อ
รองลงมาเมือมีความจําเป็ นต้องใช้รถยนต์
ช่องทางในการตัดสิ นใจซือรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ มีช่องทางในการ
ตัดสิ นใจซือทีโชว์รูม/ศูนย์จาํ หน่ายรถยนต์ รองลงมามหกรรมยานยนต์/มอเตอร์ โชว์ รองลงมามหกรรมยาน
ยนต์ในศูนย์การค้า
วิธีการในการตัดสิ นใจซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีวิธีการในการ
ตัดสิ นใจซือด้วยการผ่อนชําระ รองลงมาเงินสด
ในอนาคตท่านจะซื อรถยนต์โตโยต้า คัมรี ไฮบริ ด หรื อไม่ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ น
ในระดับทีซือแน่นนอน
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อภิปราย
1. จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 34 - 41 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000
บาท สอดคล้องกับงานวิจยั ของเอกชัย พันธุ ลี (2553) ปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื อรถยนต์
เชฟโรเลต อาวีโอ ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย สถานภาพโสด
การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้ต่อเดือน 25,001 - 35,000 บาท
2. จากการศึกษารู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจ พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมาก
ทีสุ ดต่อรู ปแบบการดําเนิ นชี วิตและแรงจูงใจโดยรวม เมือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านกิจกรรมผูบ้ ริ โภคมี
ความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อกิ จกรรมโดยรวม ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากที สุ ดต่อการขับ
รถยนต์ไปท่องเทียว ขับรถยนต์ไปรับประทานอาหาร ด้านความสนใจผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมาก
ทีสุ ดต่อความสนใจโดยรวม ผูบ้ ริ โภคมีความคิ ดเห็ น ในระดับมากที สุ ดต่อรถยนต์ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ งแวดล้อม ด้านความคิ ดเห็ นผูบ้ ริ โภค มี ความคิ ดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อความคิดเห็ นโดยรวม
ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นในระดับมากทีสุ ดต่อรถยนต์ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ งแวดล้อม รถยนต์มี
รู ปลักษณ์ทีสวยงาม ด้านอารมณ์ ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่ออารมณ์ โดยรวม ผูบ้ ริ โภคมี
ความคิดเห็นในระดับ มากทีสุ ดต่อความรู ้สึกทันสมัยและตามกระแสสังคมปั จจุบนั ความรู ้สึกภาคภูมิใจเมือ
ได้ขบั ขี ด้านเหตุผลผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ นในระดับมากทีสุ ดต่อเหตุผลโดยรวม ผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็ น
ในระดับมากทีสุ ดต่อสมรรถนะหรื อคุ ณภาพของเครื องยนต์ รั กษาสิ งแวดล้อม ประหยัดนํามันเชื อเพลิ ง
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของอดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล, 2550 (หน้า 127 - 128) กล่าว
ว่าระยะเวลาสําหรับการพักผ่อน ปั จจุบนั ระยะเวลาในการทํางานน้อยลงเหลือสัปดาห์ละ 5 วัน ดังนันปรัชญา
ของการใช้ระยะเวลาพักผ่อนจึงมีบทบาทเป็ นส่ วนหนึ ง ของรู ปแบบการใช้ชีวิต จะเห็นได้ว่าคนไทยตืนตัว
ในเรื องกิจกรรมและกีฬาเพือการพักผ่อนมากขึน เช่น เทียวชายหาด สนใจศิลปกรรม สนใจดนตรี สนใจการ
แสดง รับประทานอาหาร นอกบ้าน เป็ นต้น การเพิมเวลาพักผ่อนนําไปสู่ แบบการของการใช้ชีวิตทีแตกต่าง
ไปจากเดิ มตังแต่ การดํารงชี วิตในครอบครัวไปจนถึ งการแต่งกายการใช้เครื องทุ่นแรง เป็ นต้น สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของปุญชรัสมิ{ ตระกลตรี สัตย์ (2556) รู ปแบบการดํารงชี วิต แรงจูงใจและพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริ ด (Hybrid) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ด้านกิ จกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นต่อการท่องเที ยวโดยการขับรถยนต์ส่วนบุ คคล ด้านความ
สนใจผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นต่อรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริ ด ด้านความคิ ดเห็ น
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อรถยนต์ช่วยประหยัดพลังงานนํามันและรักษาสิ งแวดล้อม ด้านเหตุผล
ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็ นต่อรถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริ ดมีคุณภาพของเครื องยนต์ทีมี
ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งาน รถยนต์ประหยัดพลังงานประเภทไฮบริ ดได้รับการผลิ ตจากบริ ษทั ทีมีชือเสี ยง
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และช่ วยรักษาสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิชชาภา กิ ตตินนั ท์วฒั นา (2555) ทัศนคติและ
แรงจูงใจของผูบ้ ริ โภคทีส่ งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้รถยนต์นิสสัน มาร์ ชในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า
ด้านกิจกรรมผูบ้ ริ โภค ส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการขับรถยนต์ไปท่องเทียวต่างจังหวัดการขับรถยนต์ไป
รับประทานอาหาร ด้านอารมณ์ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อความรู ้สึกทีดีเมือได้ขบั รถยนต์ประหยัด
พลังงาน ด้านเหตุ ผลผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิ ดเห็ นต่อการประหยัดนํามันเชื อเพลิ ง การลดมลพิษใน
อากาศและเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาณุ วฒั น์ ชุ่ มชื น (2555) พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื อรถยนต์ยีห้อโตโยต้า พรี อุส ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านกิ จกรรมผูบ้ ริ โภคส่ วน
ใหญ่มีความคิดเห็ นต่อการขับรถยนต์ไปท่องเที ยวต่างจังหวัด การขับรถไปรับประทานอาหาร ด้านความ
คิดเห็นผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อรถยนต์มีรูปแบบ ทีทันสมัย สวยงาม สอดคล้องกับงานวิจยั ของว
ชิราภรณ์ ลิมปรภาสิ ริกุล (2557) ปั จจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื อรถยนต์ญีปุ่ นขนาดเล็กมากของ
ผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าด้านอารมณ์ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อการมีความสุ ขเมือ
ได้ขบั ขี ความรู ้สึกทันสมัยและตามกระแสสังคมและความรู้ สึกภาคภูมิใจ ด้านเหตุผลผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของรถยนต์ญีปุ่ นเมือเปรี ยบเทียบกับรถยนต์ประเทศอืน ๆ
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